Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta

Žádám o udělení prémiového stipendia za vynikající studijní a badatelské výsledky
v akademickém roce: 20..... / 20…..

Jméno a příjmení, tituly:
Datum a místo narození:
Studijní stupeň

(nehodící se škrtněte):

bakalářský

‐ navazující magisterský

E‐mailová adresa:
Číslo účtu:
V předcházejícím akademickém roce 20 ..... / 20 ..... jsem:
(1) získal(a) za absolvované kurzy ........... kreditů
(2) měl(a) vážený studijní průměr (vážení počtem kreditů) ................ (uveďte na dvě desetinná
místa)
(3) měl(a) tento badatelský výstup (zaškrtněte jen jednu ze zvolených možností‐pokud jste měl(a)
výstup ve více kategoriích, zvolte tu s nejvyšším počtem bodů
 osobní prezentace plakátového sdělení (posteru) na mezinárodní konferenci s textem ve
světovém jazyce (v tomto případě musí být student ve víceautorském kolektivu prvním
autorem) (60 b.)
 osobní přednesení ústního sdělení (přednášky) ve světovém jazyce na mezinárodní
konferenci (100 b.)
 spoluautorství či autorství článku v periodiku s přiděleným IF (článek musí být přinejmenším
přijat redakcí do tisku) (150)
 spoluautorství kapitoly v knize vydané v celosvětovém odborném nakladatelství (150)
 autorství článku v recenzovaném periodiku bez přiděleného IF (žadatel je jediný nebo první
autor) (10 b.)
Ve všech případech může jít o výsledky získané v rámci práce na ústavu Akademie věd ČR,
nicméně v takovém případě musí být ve výsledku uvedena příslušnost studenta k Přírodovědecké
fakultě JU.
Plná citace článku, kapitoly, přednášky nebo posteru
(v případě článku či kapitoly uveďte autory, název, časopis, ročník, rok, stránky, v ostatních
případech autory, název, název konference, datum a místo konání)

V Českých Budějovicích dne .............................

Podpis .............................................

_____________________________________________________________________________________________

Příloha: kopie první strany publikace (v případě rukopisné podoby potvrzení redakce o přijetí do
tisku), kopie sborníku / seznamu konferenčních příspěvků – strany identifikující konferenci a místo
a datum konání a identifikující příspěvek uchazeče (poster nebo přednáška). Pokud byl k přednášce
vypracován abstrakt nebo máte kopii posteru ve formátu A4, přiložte prosím také.

